
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 239

^9 жnRтня 2021 р. 13 сесія 8 скликання

Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил,

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної оиерації/онерації об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року №705

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», враховуючи 
подання обласної державної адміністрації та висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загальної характеристики Обласної комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 1.

2. Внести зміни до ресурсного забезпечення Обласної комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 2.

3. Внести зміни до пункту 1.14 заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки з^часників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 3.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони здо;^в’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Загальна характеристика Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/ операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил
на 2016-2021 роки

Додаток 1 до рішення 13 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 29 жовтня 2021 року № 239

Повна назва Програми

Ініціатор розроблення Програми

Дата, номер документа про 
затвердження Програми
Розробник Програми

Співрозробники Програми

Відповідальний виконавець 
Програми_______________
Учасники Програми

Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників антитерористичної 
операції/ операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/ 
операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки
Вінницька обласна державна адміністрація

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2018 року № 705
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації
Структурні підрозділи обласної державної
адміністрації_________________
Департамент соціальної та 
політики облдержадміністрації

молодіжної

Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація, 
Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації. 
Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами
облдержадміністрації.
Департамент житлово-комунального
господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації.
Департамент фінансів облдержадміністрації. 
Департамент гуманітарної політики 
облдержадміністрації,
Департамент правового забезпечення 
облдержадміністрації,
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації,______________

Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління соціально-гуманітарної
політики виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Лю дмила ГРАБОВИЧ



Відділ у Вінницькій області Міністерства у 
справах ветеранів України 
Вінницький обласний центр соціальних 
служб,
Головне територіальне управління юстиції у 
Вінницькій області,
Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області,
Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону,
Районні державні адміністрації,
Районні, сільські та селищні ради,
Ради територіальних громад,
Міські ради міст обласного значення.

Термін реалізації Програми 2016 -  2021 роки

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний, районні, міські, 
бюджети територіальних громад

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, у тому 
числі (тис грн)

36 181,5

Кошти обласного бюджету (тис 
грн)

29 616,5

Кошти районних, міських, 
сільських, селиш,них бюджетів 
(тис грн)

6 565,0

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК

Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління соціально-гуманітарної
політики виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Лю дмила ГРАБОВИЧ



Додаток 2 до рішення 13 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 29 жовтня 2021 року № 239

Ресурсне забезпечення Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

1 300,0 2 985,0 3 915,0 4 850,0 7 130,5 16 001,0 36 181,5

обласний
бюджет

600,0 1 980,0 2 890,0 3 675,0 5 850,5 14 621,0 29 616,5

районні,
міські,

бюджети
територіальних

громад

700,0 1 005,0 1 025,0 1 175,0 1 280,0 1 380,0 6 565,0

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК

Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління соціально-гуманітарної
політики виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Лю дмила ГРАБОВИЧ



Зміни до додатку 4 «Заходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції

об’єднаних сил на 2016-2021 роки»

Додаток З до рішення 13 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 29 жовтня 2021 року №  239

№
пп

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік
заходів

Програми

Термін
викон
ання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансує

ання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис гри

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Очікуваний
результат

1. Забезпечення
соціальної
підтримки та
адаптації
учасників
антитерористичної
операції/операції
об’єднаних сил,
членів їх сімей, в
т.ч. членів сімей
загиблих
(померлих)
учасників
антитерористичної
операції/операції
об’єднаних сил

1.14
Компенсаційна
виплата за
навчання
учасників
антитерористичн
ої
операції/операції 
об’єднаних сил 
та їх дітей 
(уродженцям 
Вінницької 
області та 
особам, які на час 
подачі
документів до 
навчального 
закладу офіційно 
були
зареєстровані на 
території_______

2016 -

2021

роки

Департамент 
оціальної та 

молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдерж- 
адміністрації, 
міські ради 
міст обласного 
значення, 
територіальні 
громади

Обласний
бюджет

Відпо Відпо Відпо
відно Бідно відно
до до до
потре потре потре
би би би

Відпо
6166,0

Матеріальна
відно підтримка
до учасників
потре АТО/ООС та їх
би дітей

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління соціально-гуманітарної 
політики виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



Вінницької 
області) на 
контрактній 
формі навчання 
денного
відділення вищих 
навчальних 
закладів 
Вінницької 
області І-ІІ та III- 
IV рівнів 
акредитації, 
незалежно від 
форми власності 
закладу та які 
вперше 
здобувають 
певний освітньо- 
кваліфікаційний 
рівень, ступінь.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮ К

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління соціально-гуманітарної 
політики виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ


